
Dagsorden for møde i skolebestyrelsen den 24.2.2021 17-19.30 på 

Teams 

Punkter til orientering (O), debat(D), høring (H) eller beslutning (B)   

 
 

 Godkendelse af dagsorden 17.00 

 Godkendt 

  

 Meddelelser (O), 17.05 

Coronaodatering: Der kommer tidligst genåbning fra 15.3. Der bliver åbnet for at det er muligt 

for personalet at gå tur med eleverne i små grupper. Pt er hver 8. elev ´fra 5-9.kl tilknyttet 

undervisning på skolen. Fjerneundervisningen fungere fint i de bogligefag, det kniber lidt i de 

praktiske fag. Derfor vi skolen forsøge at sætte tryk på det praktiske fag når eleverne kommer 

tilbage. 

Testning af elever: Der en opfordring til at eleverne bliver testet to gange om ugen. Der 

kommer ent test hold fra kommunen to gange om uge på skolen for at teste personalet. I 

Bakkehuset og i Tusindfryd kommer det to gange fra regionen. Virring Skoles andel af den 

statslige pulje på 600 mio er ca. 100000kr, som skal bruges til at styrke trivsel og faglighed 

efter hjemsendelsen. 

Bestyrelsesmødet den 26. maj flyttes til den 19.5. 

 

 Nyt fra elevrådet 17.20 (O) 

 Der er ikke ønske fra eleverne om at få færre timer i skemaerne fremadrettet jf. §16d 

 Elevrådet vil gerne lave en prioriteret ønske til skemalægningen 

 

 Medlemskab af Skole og forældre 

 Der er et års opsigelse af medlemsskabet, så skolen er fortsat medlem. 

 

 Regnskab 2020/Budget 2021, bilag 17.30 (B) 

 Budgettet er godkendt 

 Prioriteterne kommende år er: legeplads, årgangsundervisning i trin 1 og opgradering af 

skolens it hardware. 

 

 Skolebestyrelsens punkt til trivselsmøder (D) 18.00 

-Oplæg ved Mathias (SSP-lærer) vedr. digitale udfordringer på mellemtrinnet og vedrørende alkohol 

m.m. fra 7-9. årgang 

-Ideer i øvrigt 

 https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/trivselsambassad%C3%B8rer 

-arbejde i grupper 

 Mathias fortæller om ssp arbejdet i skolen, både det ordinære forebyggende arbejde 

omkring digitalmobning, sociale medier, alkoholindsats, rygning samt om det akutte 

opståede sager som opstår på en helt almindelig folkeskole.  

 Alkoholkontrakt blandt forældregruppen, kan være svært at få lavet aftaler når nogle 

elever allerede er i gang med alkohol. 

 Skolebestyrelsen vil gerne at alkohol mødet med forældrene ligger i slut 7. kl eller 

start 8.kl. 

 Ssp oplever at misbrug af snus er blevet et stigende problem, hvorfor de også har 

forøget fokus på det. 

 Mathias opfordre til at forældrene arrangerer alkoholfri fester for børnene, da det 

understøtter deres sociale interaktion 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/trivselsambassad%C3%B8rer


 Eleverne oplever at snus og e-cigaretter fylder mere end cigaretter for eleverne. De 

efterspørger tydelige grænser og retningslinjer fra forældrene. 

 0.- 3. kl. Det gode forældresamarbejde. Brobygningen mellem Hylke og Virring kan 

med fordel påbegyndes allerede i 0. eller 1. klasse, da man på den måde oplever ét 

fællesskabe i stedet for to. ”kan forældrene sammen. Kan børnene det også”. Post 

corona. Kan børnene mødes i mindre grupper? 

 4-6. kl. Online liv opfølgning på de møder der har været i klasserne omkring 

eleverne online liv. God skik på de sociale medier. Opfordrer til at der lave sociale 

arrangementer i klasserne post corona. Rollemodel. Hvordan taler man om og til 

andre 

 7-8.kl. Der skal tales om alkohol og rusmidler allerede i midten af 7. klasse, da 

nogle elever har alkoholdebut omkring deres konfirmation. Digitaldannelse og 

billeddeling. 

 

 EVT 19.15 

 Jeanette har skrevet et svar til Morten Virring vedr hans henvendelse omkring klubben 

 Nogle forældre oplever at der kommer utrolig mange beskeder og opslag på Aula, særligt 

når man har flere børn i dagtilbud og skole. Bestyrelsen vil kigge på et fællesskriv ud 

omkring dette. Kunne sendes ud i Karstens månedsopdatering. 

 Referaterne fra bestyrelsesmøderne lægges fremadrettet både på hjemmesiden og på Aula. 

 

 Punkter til næste møder 19.25 

 

Nedsættelse af skoletiden for 4-9. årgang, §16D  

Overgange  

Overgang til ungdomsuddannelser - Gymnasiale såsom praktiske uddannelser 

Aula 

Trivselsmøder 

Arbejdstidsaftale 

Udeområder 

 

 

  

 


